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“El software lliure és molt
positiu per a les PIMEs”
Després de 10 anys treballant en multinacionals
del software, en contacte
directe amb els clients,
en Jordi Raich (Terrassa
1970), enginyer industrial, va adonar-se que
els productes que oferien
aquestes grans corporacions no s’adaptaven
sempre a les necessitats
de les empreses, sobretot
de les PIMEs, i podien resultar molt inaccessibles
econòmicament. El 2006,
en Jordi Raich va fundar
Tinval amb l’objectiu
d’oferir uns productes i
un assessorament en IT
personalitzats.
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Tinval demostra que les noves tecnologies més avançades i innovadores no han de
ser exclusivament per a les
grans empreses?
En els darrers anys hi ha hagut
una revolució en la informàtica
amb el fenomen del software
lliure, open source, on s’entén el
software com un servei, accessible a través d’Internet i que es
paga segons el que s’utilitza. Són
canvis molt nous que estan tenint
un impacte positiu en les PIMEs
perquè redueixen molt els preus
dels softwares i fan que empreses mitjanes puguin accedir a
tecnologia que abans els era més
inaccessible i l’aprofitin al 100%.
Diria que el fet de ser independents dels grans fabricants i productes és un dels
principals valors afegits que
ofereixen als seus clients?
Mentre treballava en les multinacionals de software em vaig
adonar que em trobava més
còmode en el paper de consultor,
d’assessorar amb honestedat i
transparència als clients, amb
independència dels fabricants,
i a la vegada poder-los oferir un
producte totalment personalitat i
adaptat a les seves necessitats,
un producte que pot ser dels que
desenvolupem nosaltres o extern
de software lliure, però també,
de vegades la solució acaba sent
un software de grans empreses.

“Volem ajudar a les
empreses a fer un salt segur
cap a les noves tecnologies
de la informació.”
És qüestió de buscar allò que és
millor per al client.
En quins productes s’han
especialitzat?
En els nostres inicis vàrem
detectar que els softwares d’ERP
eren productes molt genèrics,
concentrats en els processos
més bàsics de l’empresa i dirigits
només al personal administratiu.
Hi faltaven eines de planificació, de gestió i de col•laboració.
Nosaltres ens hem especialitzat
en aquestes àrees no cobertes,
amb eines que ajuden a la presa
de decisions i permeten fer si-

mulacions, per tant estan també
dirigides als directius. En tots els
productes que oferim, de codi
obert, i en el nostre assessorament hi ha després una feina
de seguiment molt important,
oferim formació en els programes i revisions continues dels
sistemes per tal de que es vagin
adaptant amb el temps.
Internet està canviant la
interacció de les empreses
amb els seus clients. En tot
aquest procés com s’estan
adaptant les organitzacions?
En la nostra tasca d’asses

sorament volem també ajudar a
les empreses a fer un salt segur
cap a les noves tecnologies de
la informació. Amb els sistemes
d’open source, les empreses
tenen més opcions, reben més
transparència i els poden inclús
provar. Amb aquesta revolució
que ha suposat Internet hem
introduït també productes
innovadors en els sistemes de
CRM, que a la vegada acaben de
completar els sistemes d’ERP.
També hem introduït eines
d’intranet 2.0, amb wikis o blogs
interns, que en molts casos són
accessibles als clients i que permeten una millor comunicació
i col•laboració entre empleats i
entre empresa i client.
Un dels seus últims llançaments ha estat Brandchats,
un sistema per a controlar el
que es diu a la xarxa sobre
una empresa o marca. Quins
avantatges ofereix aquest
servei?

En la xarxa hi ha moltes opinions, d’usuaris, de possibles
clients, de periodistes, etc., un
volum d’informació enorme que
és impossible de monitorar,
sobretot per part de les marques
més conegudes, que poden acumular milers de comentaris en la
xarxa al mes. Brandchats permet
posar filtres a tota aquesta informació i saber quina informació o
comentaris són rellevants, positius o negatius, filtrar per temes,
procedències, etc. i monitorar
també a la competència. Encara
que en general les empreses
estan força conscienciades de la
importància dels mitjans digitals
i les xarxes socials, moltes encara van una mica perdudes en
tot aquest món, saben què han
de fer però no com, i aquí és on
Barandchats pot ajudar.
Per a més informació:

www.tinval.com
www.brandchats.com

